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  ملخص البحث

يتناول هذا البحث قضية املفاضلة بني الشعر والنثـر يف التـراث النقـدي األندلـسي،                
ةٌ من قضايا النقد العريب القدميوهي قضي.  

قدم الباحث ملوضوع حبثه حبديث موجز عن مواقف عـدد مـن النقـاد املـشارقة، ممـا                  
يساعد يف توضيح آراء النقاد األندلسيني من جهة، ويبين مدى تأثرهم مبـن سـبقوهم مـن جهـة                   

  .أخرى

بـني الـشعر والنثـر      عرض الباحث آلراء النقاد واألدباء األندلسيني يف قضية املفاضـلة           
وفق تسلْسل أزمام، من مطلع القـرن اخلـامس اهلجـري إىل آخـر عهـد العـرب املـسلمني                    

  .باألندلس

مل يقتصر الباحث على عـرض آراء النقـاد واألدبـاء األندلـسيني يف هـذه القـضية،                  
  . وإمنا تناول تلك اآلراء حملّالً ومفسراً ومعلّالً 

*    *    *  
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ضلة بني الشعر والنثر مـن القـضايا الـيت أَوالهـا النقـاد العـرب                موضوع املفا 
  .القدامى كثرياً من عنايتهم، وخصوها مبزيد من اهتمامهم

وقد اشتد اجلدل حول هذه القضية بـني املفكِّـرين واملتفلـسفني مـن النقـاد يف                 
ـ ٣٨٠: ت( القرن الرابع اهلجري، من أمثـال أيب سـليمان املنطقـي           ق ، وأيب إسـح   )هـ

ــصايب ـــ٣٨٤: ت(  ال ــب)ه ــدو الكات ــن هن ـــ٤٢٠: ت( ، واب ــي )ه ، وأيب عل
ـ ٤١٤: ت( ، وغريهم ممن تنـاول أبـو حيـان التوحيـدي          )هـ٤٢١: ت(مسكويه ) هـ

" املقابـسات " فقـد روى يف كتابـه     . آراءهم ومواقفهم يف مقابساته ومـسائله ومناقـشاته       
، ونقـل   )١("شـد أثـراً يف الـنفس      يف النثر والنظم وأيهما أ    "مقابسة عن أيب سليمان املنطقي      

إجابة أيب علي مسكويه عن سـؤال يتعلـق بـالنظم والنثـر،             " اهلوامل والشوامل " يف كتابه   
أنّ األكثـرين   " وانتـهى إىل          . وعن مرتبة كلّ واحد منـهما، وطبقـات النـاس فيهمـا           

 النثـر   قدموا النظم على النثر، ومل حيتجوا فيـه بظـاهر القـول، يف حـني قـدم األقلّـون                  
  .)٢("وحاولوا اِحلجاج فيه

ويبدو أن مسألة املفاضلة هذه كانت جتول يف ذهـن أيب حيـان، وتـشغل بالـه،                 
، فقـد روى أنّ     "اإلمتـاع " مما جعله يتناوهلا بالتفصيل يف واحدة من مـسامراته يف كتابـه             

 الـنظم   أُِحـب أن أمسـع كالمـاً يف مراتـب         : " الوزير قال له يف الليلة اخلامسة والعشرين      
                  ـعجللفائـدة، وأر ـعموالنثر، وإىل أي حد ينتهيان، وعلى أي شكل يتفقـان، وأيهمـا أَج

فأجابـه مبـا وعـاه عـن أربـاب هـذا            . )٣("للعائدة، وأَدخلُ يف الصناعة، وأَوىل بالرباعة     
، ممـا ال    )٤(الشأن، والقيمني ذا الفن إجابة طويلة مفـصلة، عـرض فيهـا آلراء الفـريقني              

ال ملناقشته هنايتسع ا.  

، وهو مـن النقـاد املعـدودين يف القـرن الرابـع             )هـ٣٨٨: ت(  وجند احلامتي 
اهلجري، يديل بدلوه يف موضوع املفاضلة بني الشعر والنثـر، ومييـل إىل الـشعر، إذ يقـول                  

ـ              " فيه اطع، وأَوىل هذين باملزية والقدم املتقدمة املنظـوم، فإنـه أبـدع مطـالع، وأَنـصع مق
  لُ عناناً، وأَفْصلفظـاً              ـوأَطْو رـيـثَالً، وأسد مـرما، وأشهماً، وأنفَذُ أَسجأَن رولساناً، وأَن ح
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  .)٥("ىنـومع

ـ ٤٢١: ت( وعرض املرزوقي  يف مقدمتـه علـى شـرح محاسـة أيب متـام            ) هـ
              له علـى الـشعر والنثر، فمال إىل جانب النثر، وفَـضة املفاضلة بني الشـاً   لقضيجتحعر، م

أنّ اخلطابة كانت لدى اجلـاهليني أهـم مـن الـشعر، وكـانوا              : لذلك بثالثة أسباب، أوهلا   
وكـانوا يـأنفون مـن االشـتهار        . يعدوا أكملَ أسباب الرياسة، وأفضل آالت الزعامـة       

أنّ الـشعراء حطّـوا مـن قيمـة الـشعر           : وثانيهـا . بقرض الشعر، ويعده ملوكهم دناءة    
اذهم الشعر مكْسبةً وجتارة، فمدحوا السوقة، وتعرضـوا ألعـراض النـاس، فوصـفوا              باخت

أنّ : وثالثهـا . اللئيم عند الطمع فيه بصفة الكرمي، والكرمي عند تأخر صـلته بـصفة اللئـيم              
 أرفَـع شـأناً مـن       - عنـده  –وهلذه األسباب كان النثـر      . اإلعجاز بالقرآن مل يقع بالنظم    

  .)٦(أخرت مرتبة الشعراء عن الكُتابالشعر، ومن مث ت

ببـاب وسـمه    " العمـدة " فقـد اسـتهل كتابـه       ) هـ٤٥٦: ت(أما ابن رشيق    
انتصر فيه للشعر، وتصدى للـرد علـى حجـج املرزوقـي            " باب يف فضل الشعر   " بعنوان  

ومل يكتف ابن رشيق بذلك، بـل وضـع ثالثـة أبـواب             . )٧(وغريه من القائلني بتفضيل النثر    
أخرى، رد يف أوهلا على من يكره الـشعر، وخـصص ثانيهـا ألشـعار اخللفـاء والقـضاة                   

  .)٨(والفقهاء، وجعل ثالثها ملن رفَعه الشعر ومن وضعه

وليس تقَصي آراء النقاد العرب القدامى ومـواقفهم مـن قـضية املفاضـلة بـني                
ـ          ك املواقـف واآلراء بالقـدر الـذي        الشعر والنثر من غايتنا هاهنا، ولكننا عرضنا لبعض تل

يفيدنا يف توضيح آراء ومواقف النقاد األندلسيني من هـذه القـضية، وهـو مـا سـنحاول         
  :تبيانه يف الصفحات اآلتية

ـ ٤٢٦: ت( وأَولُ من يطالعنا من األندلسيني أبو عامر بـن شـهيد           الـذي مل   ) هـ
 كـان مييـل إىل النثـر        - كالمـه   فيما يستدلّ مـن    –ولكنه  . يتوقف عند موضوع املفاضلة   

: " مع حبه الشديد للشعر، ويظهر ذلـك يف رحلتـه املتخيلـة إىل أرض اجلـن، إذ يقـول                  
حلَلْـت أرض اجلـن     : تذاكرت يوماً مع زهري بن منري أخبار اخلطبـاء والـشعراء، فقـال يل             
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راء اخلطبـاء أوىل بالتقـدمي، ولكـنين إىل الـشع         : أبا عامر، فبمن تريـد أن نبـدأ؟ قلـت         
وهو يقصد باخلطباء مجاعة الكُتـاب؛ إذ مثّـل هلـم باجلـاحظ وعبـد احلميـد                 . )٩("أَشوق

  .الكاتب وغريمها

ـ ٤٥٦: ت( أما الفقيه ابن حزم األندلـسي      فلـم خيـص مـسألة املفاضـلة        ) هـ
ولكننا مـن تقـسيمه الـشعر إىل مبـاح ومكـروه            . باملناقشة، كما فعل معاصره ابن رشيق     

اً لكلّ قسم، نستشف أنه يقدم النثر ومييـل إليـه؛ إذ إنـه مل يقـسم                 وحمرم، ووضعه أوصاف  
النثر إىل مثل تلك األقسام، ومل يضع شروطاً ومقاييس، لقبولـه أو رفـضه، كمـا فعـل يف                   

  .الشعر

: -كمـا يـرى ابـن حـزم       -ومن الشعر احملرم الذي ينبغي تجنب نظِْمه وروايته         
، الـذي   )١٠(يف التصعلُك، وأشعار التغـرب، وِشـعر اهلجـاء        ِشعر الغزل، واألشعار املقولة     

يهـون علـى املـرء كونـه يف         : " - كما يقول  –عده من أشد ضروب الشعر إفساداً؛ ألنه        
حالة أهل السفه املتكسبني بالـسفاهة والنذالـة واخلـساسة، ومتزيـق األعـراض، وِذكْـر                

ذا حلــول الــدمار يف الــدنيا العــورات، وانتــهاك حــرم اآلبــاء واألمهــات، ويف هــ
 أما املديح والرثاء فهما مباحـان ملـا فيهمـا مـن ِذكْـِر فـضائل املـوت                   )١١(".واآلخرة

  .)١٢(واملمدوح، ومكروهان ألنّ أكثرمها قائم على الكذب، وال خري يف الكذب

 يكون قـد سـبق إىل ترسـيخ النظـرة           - بتقسيماته اليت أشرنا إليها    -وابن حزٍم   
كمـا أنـه    . رتعة األخالقية، وأثرمها يف تقومي الـنص الـشعِري واحلكـم عليـه            الدينية وال 

يكون قد حدد اإلطار الذي جيب على الشاعر أن يـنظم فيـه جتاربـه الـشعرية، والـذي                   
فال تكون األشعار إالّ من الـيت فيهـا اِحلكَـم واخلـري كـشعر               . " ينبغي عليه أالّ يتجاوزه   

عبد اهللا بـن رواحـة، وكـشعر صـاحل بـن عبـد              حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، و      
  .)١٣("القدوس، وحنو ذلك، فإا ِنعم العون على تنبيه النفس

وكان ملوقف ابن حزم من الشعر أثـر واضـح يف توجيـه سـري املفاضـلة بـني                   
الشعر والنثر لدى عدد من النقاد األندلسيني، الذين أتوا بعـده، كـابن بـسام الـشنتريين،                 
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 الكُالِعي، وغريمها ممن مالوا إىل تفضيل النثر علـى أسـاس مـن الرتعـة                وابن عبد الغفور  
الدينية األخالقية، اليت كان ابن حزم قـد بـذر بـذورها، وأرسـى قواعـدها يف احلكـم                   

إنّ ابن حـزم يعـد ِممـن محلـوا          : " حممد رضوان الداية  . ويف ذلك يقول د   . للشعر أو عليه  
ر واحلكم عليه، وحلق به ابـن بـسام وابـن عبـد الغفـور              راية حتكيم الدين يف تذوق الشع     

  .)١٤("الكُالِعي وغريهم

ـ ٥٣٨: ت( وعندما نصل إىل أيب الطاهر حممـد بـن يوسـف السرقُـسطي             ) هـ
جنده يشغل نفسه مبناقشة هذه القضية أيهما أَسـبق؟ وأيهمـا أَفْـضل؟ وخيُـص موضـوع                 

خلمسني، الـيت أـى ـا مقاماتـه اللزوميـة، وجعلـها       املفاضلة بني الشعر والنثر باملقامة ا 
، واستهلّها بقوله على لـسان راوي مقاماتـه الـسائب بـن             )١٥("يف النظم والنثر  : " بعنوان
وأيهمـا يف   . كيف القُلُّ فيهمـا والكُثْـر وأي النـصل أو األثـر           . هذا النظم والنثر  :" تمام

     ادي وأنلّة الصقع، وأشفى ِلغق يف مقامتـه حمـاورة طويلـة          . )١٦(..."قَـع النفوس أومث نـس
بني أنصار الشعر وأنصار النثر، وجعل كلّ فريق منهما يديل بـدلوه، وينتـصر ملـا يوافـق                  

. أصـعب مرتقـى، وأعـذَب منتقـى       " فالذين يفضلون الشعر حيتجون له بأنـه      . هواه وميله 
. وأورى زنـداً، وأذكـى رنـدا      . جند مبـانٍ  وأقصر معاٍن، وأ  ... وأبدع لفظاً، وأسرع حفظاً   

وقـد  ... وأبعـث للطـرب، وأذهـب للكُـرب       . وأجرى على اللسان وأحرى باإلحسان    
وكم عِجز عـن الـنظم نـاثر، وأنـى          . حكم األكابر واألعاظم، أنه ما عجز عن النثر ناظم        

لعـرب  وجعل السرقسطي من دواعـي فَـضِل الـشعر وجـوده يف ا            . )١٧(..."وجده العاثر 
والعجم، مث جعل العرب أحـق بـه جلمـال اللفـظ العـريب وعنايتـهم بالـشعر عنايـة                    

  .)١٨(كبرية

. أيـسر مطلَبـا، وأدر حلَبـا   " أما القائلون بتفضيل النثر فقد احتجـوا لـه بأنـه      
به تملـك املمالـك، وتـسلَك املـسالك، وتخـدم الرياسـة،             . وأطوع ِعنانا، وأنفذُ ِسنانا   

بألفاظـه توثـق العهـود، ويـضبط        ... وتصانُ األحوال، وتحفَظُ األمـوال    . ام السياسة وتق
ويكفـي النثـر مـن      ... وتحلّى التواريخ وتزين، وتعرف الوقائع وتبـين      . الشاهد واملشهود 
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. تـضمنه لـسائر العلـوم، وإن نـدر جميئهـا بـاللفظ املنظـوم              . الفضيلة، والرتب اجلليلة  
ذلك أنه معجـزات خـري الربيـة، وأكـِرم بـذلك مزيـة شـرف، وشـرف                  وأعظم من   

  .)١٩(..."مزية

وحاول السرقسطي التقريب بني ِوجهيت نظر الفريقني، فـدفع عـن الـشعر مـا               
وإنْ شـابوه كـذبا     : " يثار حوله من الكذب، وتـصريفه يف األغـراض املرذولـة، فقـال            

     نا، وإنيوا عليه عناً، فقد أغْضيه،               ومـمه أكثـر مـن سدـهـه، وشمـن ذم فَره أودمما ح
ودافـع عـن النثـر      . )٢٠("فمصرفه إىل الرذائل مرذول، وثانيه عن املقصد ملوم ومعـدول         

بأنّ افتقاده النظم والوزن ال يضريه، مـادام رائقـاً يف لفظـه وتعـبريه، مجـيالً يف شـكله،                    
كْمة متروكـاً أو مـأثوراً، ومـا يـضر الـدر إنْ مل              هو الدر منظوماً أو منثوراً، واحلِ     : " فقال

  .)٢١("تنِظمه النواظم، وقد فضلَته األكابر واألعاظم

وانتهى السرقُسطي إىل ضرورة جتنب املفاضلة بني الـشعر والنثـر علـى سـبيل               
، العموم، فكُلّ منهما فن قَويلّ، له وظيفة وغاية، وجتـري عليـه معـايري القـبح واجلمـال                 

فـال  : " وخياطب أنـصار الفنـين ِبقوِلـه      . واإلبداع، واإلخفاق، ولكلٍّ منهما فَضله يف جماله      
تفَضال قائالً على قائل، إالّ بفضل فاضل، وطَول طائـل، واإلحـسان ضـروب، والـشمس                

وخـذا يف كـل األحـوال باألعـدل األقـسط، وِمـيال إىل الـسهل                ... طلوع وغروب 
  .)٢٢(" عن السواء األوسطواألبسط، وال تعدال

أما ابن بسام فإنه ال يقف طويالً عند موضـوع املفاضـلة، وال يفْـِرد لـه فَـصالً                   
ولكننا نستطيع أن نتعرف موقفه من خـالل توضـيحه للمنـهج الـذي اعتمـده،                . خاصاً

وبـدأت بـذكر الكتـاب، إذ هـم صـدور يف          : " ، إذ يقول  "الذخرية" وسار عليه يف كتابه   
فهو يعترب الكتاب أرفَع شـأناً، وأَجـلَّ مرتلـة مـن الـشعراء، لـذلك                . )٢٣("آلدابأهل ا 

وقد عد أحد الباحثني تقدمي ابن بسام للكُتاب علـى الـشعراء إدانـةً للـشعر                . يبتدئ م 
  .)٢٤(والشعراء معاً

جنـد ابـن بـسام يلجـأ إىل         " ذخريتـه " ويف توضيح املنهج الذي اتبعه يف تأليف        
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ثيل لطريقته يف الترتيب، مطَبقةً علـى إحـدى املنـاطق اجلغرافيـة األندلـسية، وهـي                 التم
فأول ما ذَكَرت من أهل قرطبة مـن كـان ـا مـن ملـوك قـريش، يف                   : " قرطبة، فيقول 

املدة املؤرخة من أهل هذا الشأن، مثّ من تعلَّق بسلطام، أو دخـلَ يف شـيء مـن شـأم،                    
 م بالكُتهعراء     وتلوتـة ترتيبـه         . )٢٥(..."اب والوزراء، مثّ بأعيان الـشوقـد التـزم يف منهجي

وعنـدما كـان يتـرجم ألديـب جيمـع بـني            . لتراجم كتابه بتقدمي الكتاب على الشعراء     
 فإنه كان يـورد شـيئاً مـن نثْـِره أوالً، مثّ يتبعـه               – وهم كثريون يف كتابه      -الشعر والنثر 

 تمسك بذلك حىت يف حديثه عن األدبـاء، الـذين كانـت شـهرم               بأبيات من ِشعِره، وقد   
يف جمال الـشعر، كـابن زيـدون، وابـن دراج القـسطلي، وابـن خفاجـة األندلـسي،              

فكان يبدأ احلديث عن نثِْرِهم أوالً، ويورد فـصوالً منـه، مث ينتقـل إىل خمتـارام                 . وغريهم
لـسان اجلزيـرة    " كـان يف وقتــه      فعلى الرغم من أنّ ابـن دراج القـسطلي          . الشعرية

" إالّ أنّ صـاحب      . )٢٦(" شـاعراً وأوالً ، حني عد معاصـريه مـن شـعرائها املـشهورِة              
وكـذلك ابـن    . )٢٧(يبدأ بفصول من نثِْره، مث ينتقل إىل جمموعـة مـن قـصائده            " الذخرية  

ومـن  ... الناظم املطبوع الـذي شـهد بتقدميـه اجلميـع          " - عند ابن بسام   –خفاجة، فهو   
، ولكن شـاعريته مل تـشفع لـه بتقـدمي ِشـعِره             )٢٨("شعره ما يبِطلُ السحر، ويعطّل الزهر     

  .على نثِْره

ببعـضه القليـل،    " الـذخرية " وابن بسام الذي نظَم الشعر، واحتفظ لنا كتـاب          
: عر فيقـول  آالف األبيات من الشعر، يتحـدث عـن الـش         " الذخرية" وجمع يف موسوعته    

ومايل وله، وإنما أكثره خدعةُ حمتال، وِخلْعةُ خمتـال، ِجـده متويـه وختييـل، وهزلـه                 " ... 
  .)٢٩("تدليه وتضليل

وال نـدري أكـان ابـن بـسام حقّـاً           : " وقد تساءل الدكتور إحسان عباس قائالً     
              ر؟ أم كان يداري نظرةً سـائدة يف زمانـه إىل الـشعه  : " عر حـني قـال    ال يؤمن بالشِجـد

 عنـد   –إذا كـان الـشعر      : وحنن نتساءل أيـضاً   . )٣٠("متويه وختييل، وهزلُه تدليه وتضليل    
   متويهاً وتدليهاً، فلماذا أَجهد نفسه ِبجمِعه واختياِره وتقليبه؟-ابن بسام
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ـ                : ويف رأينا    كْتر، قـد نـاقض نفـسه، فهـو مل يعام، مبوقفه من الشِف إنّ ابن بس
، بـل إنـه جمـع واختـار     "الـذخرية " مبا جمعه من آالف األبيات من الشعر يف موسوعته   

أبو حممد بن عبد اجلليل بـن وهبـون يف كتـاب مسـاه              : أيضاً ِشعر عدد من الشعراء، منهم     
" ، واملعتمد بـن عبـاد يف كتـاب وسـمه بــ              "اإلكليل املشتمل على شعر عبد اجلليل     " 

، وأبو بكر ابـن عمـار يف كتـاب عنـون            "ى ما صح من أشعار املعتمد بن عباد       االعتماد عل 
ومـن جيمـع وخيتـار      . )٣١("االختيار من أشعار ذي الوزارتني أيب بكر بـن عمـار          "له بـ   

  .هذا الكم من الشعر، وهو ال يؤمن به، ال شك أنه يناقض نفسه

زعـة دينيـة     عـن ن   - يف نظرتـه إىل الـشعر      –ويبدو أنّ صـدور ابـن بـسام         
وأخالقية، كان له أثره الواضح يف تشكيل موقفه من الشعر، وحتديـد سـري املفاضـلة بـني                  

وهذا املوقف هو الذي جعلـه يهـاجم ِشـعر املَعـري            . الشعر والنثر عنده، وحتديد اجتاهها    
، الـذي   )٣٣(، كما أنـه هـاجم ِشـعر السميـسر         )٣٢(الذي فُِهم منه اخلروج على الشريعة     

  .ج فيه بشيء من املنطق والفلسفةهل

 حملَتـه علـى ِشـعِر       - عند ابـن بـسام     –ويلحق ذا املوقف الديين األخالقي      
" اهلجاء؛ ألنه يِشني صاحبه، ويلِحقُه بالسفهاء، ولـذلك حـاول أالّ يـودع كتابـه                                

مـن كتابـه    ليس لـه عنـده إعـادة وال إبـداء، وال            " شيئاً من شعر اهلجاء، إذ      " الذخرية
إحسان عباس أنّ ابن بـسام رمبـا كـان خاضـعاً للـوازع              . ويرى د . )٣٤("أرض وال مساء  

األخالقي الديين يف رفَِضه اهلجاء، غري أنه أضـاف عـامالً اجتماعيـاً، يتمثـل يف أنّ ابـن                   
 ولذا كـان حريـصاً علـى أن ينفـي           - يف الغالب  -بسام كان يؤرخ العالقات بني األحياء     

وهـذه نظـرة    . )٣٥( ما قد يؤذي مشاعرهم، رعايـة للعالقـات االجتماعيـة          من كتابه كلَّ  
يتيمـة  " سليمة فيما نرى؛ ألنّ ابن بسام أحس باألثر االجتمـاعي الـذي تركـه كتـاب                 

ـذا  " الـذخرية " ، فكان ذلك منبهاً له لئال يثِْقـلَ كتابـه           )هـ٥٢٩: ت(للثعاليب  " الدهر
ألن أبـا   " لنفوس فراعى مـشاعر أبنـاء بلـده وعـصِره         االجتاه الشعري؛ ألثره السيئ يف ا     

ما شـانه وسـمه، وبقـي عليـه         ) اليتيمة(  كتب يف    - كما يقول ابن بسام    -منصور الثعاليب 
  .)٣٦("إثْمه



 ٤٧١          شريف راغب العالونة  .  د- املفاضلة بني الشعر والنثر يف التراث النقدي األندلسي            

 كـان متـأثراً     - يف حملَتـه علـى ِشـعر اهلجـاء         -ويترجح لَدينا أن ابن بـسام     
ن حـزم بـسببها قـد أدخـل ِشـعر اهلجـاء يف       بالرتعة الدينية األخالقية ذاا، اليت كان اب   

  .دائرة الشعِر املُحرم

وباإلضافة إىل هذه الرتعة الدينية األخالقية اليت جعلَت موقـف ابـن بـسام مـن                
الشعر متشدداً ، فإنّ هناك أسباباً أخرى تتـصل بشخـصية ابـن بـسام، نستـشفها مـن                   

 وال اختذته مكْسبا، وإنمـا زرتـه ِلمامـاً، ولَمحتـه            ومع أنّ الشعر مل أَرضه مركباً،     : " قوله
. )٣٧(..."مما ال اهتماما، رغبة ِبِعز نفسي عن ذلّه، وترفيعـاً ملـوطئ أمخـصي عـن حملـه                 

فارتباط الشعر بالتكسب جعل ابن بسام يفَضلُ النثر عليـه؛ ألنـه يترفـع عـن أن يـذلّ                   
 هذا النفور من التكـسب بالـشعر جنـده عنـد عـدد              وِمثْلُ. نفسه بسؤال أو طَلَِب عطاء    

من النقاد والشعراء األندلسيني، الـذين رفـضوا التكـسب بالـشعر لعوامـل شخـصية                
ونفسية، يدخل فيها دفاع الشاعر عن كرامته، أو قناعته مبـا لديـه مـن مـال جينبـه ذلّ                    

افع عـزة   يعِرض عن مدِح ملـوك الطوائـف بـد        ) هـ٥٣٣:ت(فهذا ابن خفاجة    . السؤال
النفس وعفّتها، وقد عرف له نقّاد عصره ومترمجوه عزوفـه عـن التكـسب بالـشعر، وإىل                 

وال أعرفه تعرض مللوك الطوائف بوقتنـا، علـى أنـه نـشأ             : " ذلك أشار ابن بسام يف قوله     
  )٣٨(".يف أيامهم، ونظر إىل افتهم يف األدب وازدحامهم

آخر نفسر بـه موقـف ابـن بـسام مـن مـسألة              ولعلنا ال نبالغ إذا أضفْنا سبباً       
" املفاضلة بني الشعر والنثر، وهو أنّ شـهرة ابـن بـسام تعـود إىل نثـره يف كتـاب                             

، وأنه مل يكن من الشعراء املربزين، وقد أشـار إىل هـذا بعـض النقـاد واألدبـاء                   "الذخرية
، "املُغـِرب " ابـه                       فهذا ابن سعيد األندلسي يترجم البـن بـسام يف كت          . األندلسيني

يـدل  " الـذخرية " ونثْـره يف كتـاب            : " ويعده من كتاب الطبقة األوىل يف وقته، فيقول       
أمـا املَقّـِري فقـد قـال     . )٣٩("على علو طبقته، أما ما أَنشده فيها لنفسه من الشعر فَنـاِزل        

 وقـد   )٤٠(" . ه، ونظمـه دون نثـره     وشهرته تغـين عـن ِذكْـرِ      : " يف حديثه عن ابن بسام    
  .   يكون ابن بسام أحس بتفوقه يف جمال النثر، فمال إىل اجلانب الذي أبدع فيه وتفوق 
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          ـ ٥٥٤ أو   ٥٥٠: ت( وينطلق أبو القاسم حممد بن عبـد الغفـور الكُالِعـي ) هـ
قيـة الـيت انطلـق      يف تناوِله لقضية املفاضلة بني الشعر والنثر من الرتعـة الدينيـة واألخال            

، مـا كـان     "إحكـام صـنعة الكـالم     " منها صاِحبه ومعاِصره ابن بسام، فينقل يف كتابـه          
من اختالف الناس يف املفاضلة بـني الـشعر والنثـر، ويـرى             " مثرة األدب " تناوله يف كتابه    

. )٤١(" مي خاض فيه اخلائضون، وميـدان قـد ركـض فيـه الراكـضون             " أنّ هذا املوضوع    
يف التـرجيح بـني املنظـوم    " الً وسـمه بعنـوان  ـد من أجل هذا الغـرض فـص    ــقويع

  :، عرض فيه موقفه املتمثل يف تفضيل النثر ألسباب، منها)٤٢(" واملنثور

أنّ النثر أصل، والنظْم فَرع تولّد منه، كما أنّ الشعر قـد حيمـل الـشاعر علـى                  
–ومـن معايـب الـشعر               . له على الكـذب   الغلو يف الدين، أو فساد العقيدة ، وقد حيم        

 أنه قلّما جييده إالّ متكسب، وأنه حيمل الشاعر علـى خطـاب املمـدوح بالكـاف،                 -عنده
  .)٤٣(..."ودعائه باسِمه، ونسِبه إىل أُمه، وهذا كلّه من سوء األدب، أو داٍع إليه

ـ            ر علـى الناحيـة     ومل يقتصر موقف الكُالِعي من قضية املفاضلة بني الـشعر والنث
إحكـام صـنعة    " النظرية، ولكنه جتاوز ذلك إىل اجلانب التطبيقـي، فقـد صـنف كتابـه             

وإمنـا خصـصت    : " ، لدراسة النثر وفنونه، وبحِث أنواعـه وضـروبه، إذ يقـول           "الكالم
 ذهـاب اسـِمه فـأغفَلوه،       - المتزاجـه بطبـائعهم    -املنثور؛ ألنه األصل الذي أَِمن العلماء     

الفصحاء وض م   -ِمنحِكمـوا قوانينـه، وال            - لغلبته على أذهاـِمه فـأمهلوه، ومل يسبقاَء و 
 خوفـاً أن    –فـرأى العلمـاء     . وأما النظم ففرع تولّد منه، ونور تطَلّع عنـه        . حصروا أفانينه 

 أن يعـدوا سـواكنه وحركاتـه،        -تتحيف األزمان ما اختص بـه مـن القـوايف واألوزان          
حبوه أبواباًويلَقِّبوا ذلك ألقاباً، ويبو٤٤("ِكموا قوانينه وصفاته، وي(.  

والكُالِعي ال يكلفنا عناء البحث عن سـبب ترجيحـه النثـر، وتفـضيله علـى                
كنـت مولعـاً   : " الشعر، فقد ذكر أنه مل يترك الشعر عن عجـز أو ضـعف، فهـو يقـول     

إىل مرتبـة كنـت أعـدها أعلـى املراتـب،           بترصيعه و تصنيعه ،مائالً يف تقريطه وتشنيفه        
  وقـد أشـاد معاصـره الفـتح بـن خاقـان            . )٤٥(" ومنقبٍة كنت أعتقدها أسىن املناقـب     
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ولـه ِشـعر بـديع الـسرد، مفَـوف      : " بشاعريته، وأثىن على ِشعِره بقوله    ) هـ٥٢٩: ت(
ٍت دينيـة بالدرجـة األوىل،      ولكن الكُالعي رجح النثر علـى الـشعر العتبـارا         . )٤٦("البرد

                 رعِله إىل ِعلم الـشريعة، ممـا جعلـه يـرفض الـشيالـشعلة    " تتمثل يف نزوِعه وم فْـضر
: " ... ولنـستمع إليـه يقـول     . )٤٧("للزناد، وينفضه نفْض القـادم الغـامن جـاف الـزاد          

ـ           ة علـى ِقـسم الكتابـة؛       فرتعت منزعاً كرمياً من ِعلْم الديانة، واقتصرت من ِقسمي البالغ
  .)٤٨(" ألا أجنح عامالً، وأرجح حامالً، وأكرم طالباً، وأسلم جانباً

 إىل التفقّـه بالـشرع،      - أعـزك اهللا   -وملّـا ِملْـت   : " ويضيف الكُالِعـي قـائالً    
 كمـا  –ولـذلك جلـأ    . )٤٩("كرهت أن خيلق برد الشباب، قبل أن أطـرزه بعلـم املتـاب            

ـ ٤٤٩: ت(هاة أيب العالء املعري    إىل مضا  -يقول ومعارضـته يف كـثري مـن رسـائله         ) هـ
الـساجعة  ( برسـالة عرفتـها برسـالة       ) الصاهل والـشاِحج  ( فعارضته يف رسالة    " ونثِْره،  

  .)٥٠()..." خطبة اإلصالح(فعارضته بـ ) خطبة الفصيح(، وعِمدت إىل )والغربيب

 توجيـه املفاضـلة بـني الـشعر والنثـر      وباإلضافة إىل أثر هذه الرتعة الدينيـة يف   
لدى الكالعي، فإنّ ارتباط الشعِر بالتكسب من األسـباب الـيت جعلتـه مييـل إىل النثـر؛                  

ولـذا فهـو    .  من معايب الشعر اليت جعلتـه ينفـر منـه          - يف نظره  –ألن التكسب بالشعر    
ا، مل يتـرك للـشاعر حـسبا،        الشعر إذا جعـل مكْـسب     : " ينقل عن أيب العالء املَعري قوله     

  .)٥١("وإذا كان لغري مكسب حسن يف الصفات والنسب

وال بأس يف اإلشارة هنا إىل أنّ موقـف الكُالِعـي مـن قـضية املفاضـلة يكـاد                   
يكون متوافقاً مع موقف ابن بسام الشنتريين، فموقفهمـا يتمثـل يف تفـضيل النثـر علـى                  

وحنـن قـد ال     . به متـشاة لـديهما إىل حـد التطـابق         الشعر، ودواعي هذا املوقف وأسبا    
ِممـن صـِحب    : " - كما يذكر ابـن األبـار      –نستغرب هذا إذا ما عرفنا أنّ الكُالِعي كان         

  .)٥٢(" ابن بسام، وكان من طبقته

  :ولنا على تناول الكالعي لقضية املفاضلة بني الشعر والنثر مالحظتان

 – الكالعي من معايـب الـشعر، كـان ابـن رشـيق                  إنّ كثرياً مما عده   : أوالمها
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ومـن فـضائل الـشعر أنّ الـشاعر         : "  قد ذكره يف فضائل الشعر، عندما قـال        -من قبل 
خياطب امللك باسمه، وينسبه إىل أُمه، وخياطبه بالكاف، كما خياطـب أقـلّ الـسوقة، فـال                 

، ومـن فـضائله     ... راً للممـدوح  ينكر ذلك عليه، بل يراه أوكَد يف املدح، وأعظَم اشـتها          
 حسن فيه، وحـسبك مـا حـسن الكـذب،           - الذي اجتمع الناس على قُبِحه     –أنَّ الكذب   

ويغلب على ظننا أنّ الكالعـي قـد اطّلـع علـى مـا جـاء يف                 . )٥٣(..." واغتِفر له قبحه  
، "عمـدة ال "نقلْت عنه، فهـو وإن مل يـذكر كتـاب         ، أو على كُتٍب أخرى      "العمدة" كتاب  

  .ومل يصرح باسم صاحبه، فإن تشابه عبارتيهما إىل هذا احلد يقوي ما رجحناه

أما املالحظة الثانية فهي أنّ انطـالق الكُالِعـي يف مـسألة املفاضـلة مـن نزعـة          
فبعد أن عـد الـوزن يف الـشعِر مـن فـضائله ومزايـاه،           . دينية أخالقية أوقَعه يف التناقض    

ورأيي أن القريض قد تزين مـن الـوزن والقافيـة ِبحلّـة سـابغة               : " هوعبر عن ذلك بقول   
عـاد وسـلك الـوزن يف معايـب         . )٥٤(..." ضافية، صار ا أبدع مطالع، وأصنع مقـاطع       

ومن معايب الـشعر مـا فيـه مـن الـوزن؛ ألن الـوزن داع للتـرنم ،                   : " الشعر، فقال 
  )٥٥(". الغناء رقية الزنا : والترنـم من باب الغناء ، وقد قال بعضهم 

ويبدو أنّ الرتعة الدينية واألخالقية اللتني مثّلتا اجتاهـاً قويـاً لـدى ابـن حـزم،                 
وابن بسام، وابن عبد الغفور الكُالعي وغريهـم، وأثّرتـا يف توجيـه سـري املفاضـلة بـني                   

 القـرن   الشعر والنثر عندهم، قد أخذت ختف حدما ووطْأمـا يف النـصف الثـاين مـن               
السادس اهلجري، بعد انتهاء حكم املـرابطني الـذين سـادت الـبالد يف عهـدهم نزعـةٌ                  

رونـق        " - كمـا يقـول املَقّـِري      –دينية متشددة، إذ بسط الفقهاء نفوذهم، فكان هلم         
وِسمةُ الفقيه عندهم جليلة، حىت أنّ امللـثمني كـانوا يـسمون األمـري املعظّـم                ... ووجاهة
  )٥٦(" . بالفقيه-يريدون تنويهه الذي -منهم

وليس أدل على الربط بني الشعر وآالته ومتعلقاته وبني الـدين مـن قـول ابـن                 
إنّ ": " املعيـار يف أوزان األشـعار     " يف مقدمـة كتابـه      ) هـ٥٥٠: ت(السراج الشنتريين   

              ـد ألوزان كالمهـا، واملُبـين ملعـاين   الشعر ملّا كان ديوان العرب املثقّف ألخبارهـا، واملقَي
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ألفاظها، واملُنبه على آداا، ومكارم أخالقها، وكان حجـة نرجـع إليهـا يف تفـسري مـا                  
أشكل من كتاب اهللا تعاىل، ومفزعاً يلجأ إليه يف بيان ما اسـتبِهم مـن حـديث رسـول اهللا                    
 صلى اهللا عليه وسلم، رأيت أنّ العناية مبعرفة أوزانه مهمـة يف الـدين اسـتخرت اهللا تعـاىل                  

يف إنشاء كتاب، يرجع إليه يف هـذا الـشأن، ويعتـصم بـه عنـد إشـكال شـيء مـن                      
  .)٥٧(..." األوزان

، فقـد تنـاول اخلـصائص العامـة للـشعر           )هـ٦٨٤: ت( أما حازم القَرطاجني  
العريب، وقارن بينه وبني اخلطابة، ولكنه مل يلجأ إىل املفاضلة بينهما، إميانـاً منـه بـأنّ لكـل                   

  .)٥٨(خصائصه ومزاياهمنهما 

ـ ٦٨٥: ت(وابن سعيد األندلسي    وإنْ مل يكـن لكتبـه صـلة مباشـرة           -،  )هـ
 قـسم الكـالم شـعراً       -بالنقد، إالّ أا ال ختلو من نظرات نقدية، ومن تطبيقـات بالغيـة            

. )٥٩(املُرِقص، واملُطْـرب، واملقبـول، واملـسموع، واملتـروك        : كان أم نثراً مخسة أقسام هي     
ن تلك األقسام، فعرفها، ومثّل هلا، ولكن أكثر أمثلتـه وشـواهده كانـت مـن                مثّ حتدث ع  

وال نـدري إن كـان إكثـاره مـن          . الشعر، يف حني كانت أمثلته وشواهده النثرية قليلـة        
: " - كمـا يقـول    –األمثلة والنماذج الشعرية دليالً على تفضيله الـشعر، أم ألنَّ الـشعر             

  .)٦٠(" األقطار، وهو معني على نفسه يف تذكاِره ودرِسهأَعلَق باألفكار، وأَجولُ يف 

ـ ٨١٠: ت(وعقد ابن األمحر الغرنـاطي األندلـسي         ، وهـو مـن األدبـاء       )هـ

فَـضل الـشعر    : " النقاد، وكتاب التراجم يف الفترة األخرية باألندلس باباً مطـوالً بعنـوان           

لشعر، وكأنـه يـرد بـذلك علـى         ، حتدث فيه عن فضائل ا     )٦١(" وإباحة إنشاده يف املساجد   

: " الذين فضلوا النثر، وغضوا من شأن الشعر ألسـباب دينيـة وأخالقيـة، بـدليل قولـه                

وبعض املتفقّهني الذين ال أدب عندهم، وال هو من طـبِعِهم، ينكـرون الـشعر ويذمونـه،                 

  صـلى  –فليت شعري ِلم أنكـروه، وهـذا رسـول اهللا           ... ويرون أنه قبيح، وقائله مذموم    

 حيب مساع قصيدة امرئ القيس املـذكورة، وكانـت يف أكثـر األوقـات               -اهللا عليه وسلم  

 ويسترسل ابن األمحر فينقل أبياتـاً مـن شـعر اخللفـاء الراشـدين               )٦٢(...".تنشد بني يديه  
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إنّ الشعر ليس بنفـسه مبنكَـر، وإمنـا املنكَـر           : " والصحابة والتابعني، مث أجمل رأيه بقوله     

كثار منـه، أو مـا يتـضمنه مـن اهلجـاء للمـسلمني، وقـذف احملـصنات،                  اإل: املذموم

والتشبيب باحلُرم، وِذكْر أوصاف اخلمر، وأنواع الباطـل، ممـا يهـيج الـشر للمـرتكبني                

  .)٦٣(" لذلك ويجرئهم على املعاصي

وال جيد الباحث كـبري عنـاء يف رد آراء ابـن األمحـر ورواياتـه إىل أصـوهلا يف                    

، فأكثر ما جاء به منقول بلفظـة عـن الـصفحات الـيت خصـصها ابـن                  "العمدة" كتاب  

  .)٦٤(رشيق للحديث عن فضائل الشعر وآدابه، والرد على من يكره الشعر

إنّ قضية املفاضلة بني الـشعر والنثـر الـيت شـِغل ـا              : وبعد، فإنه ميكننا القول   

 الفـنني، وإنمـا هـي       بعض النقاد األندلسيني، مل تقم على دراسات متعمقـة يف خـصائص           

مناقشات سطحية، دارت يف بعض جوانبـها حـول مـسائل فلـسفية كاألصـل والفـرع                

واجلوهر والعرض، ودار بعضها اآلخر حـول الـوزن وأمهيتـه يف الـشعر، باإلضـافة إىل                 

ولـذلك فـإن    . تناول هذين الفنني ملوضوعات ومعاٍن تتصل بالناحيتني الدينيـة واألخالقيـة          

 تكْراراً وإعـادةً ملـا جنـده عنـد سـابقيهم،      - يف أكثرها  –ل املفاضلة كانت    مناقشام حو 

  .ومل تأِْت مبواقف جديدة تضاف إىل ما ذكره النقاد السابقون

 علـى أسـاس األصـل والفـرع، واجلـوهر           –واملفاضلة بني الـشعر والنثـر       

فون مـن    من املسائل الفلسفية الـيت أسـهب يف تناوهلـا املتكلمـون واملتفلـس              -والعرض

أمـا املفاضـلة بينـهما علـى أسـاس          . النقاد يف القرن الرابع اهلجري، وقد أشرنا إىل ذلك        

الوزن فَحسب، فهي مفاضلة شكلية، تقوم علـى ظـاهر األدب وشـكله اخلـارجي، دون                

كما أنّ املفاضلة بينهما وفْق مقاييس دينية وأخالقيـة ختـرج مـا عـن               . حقيقته وجوهره 

فاملوضـوعات واملعـاين    .  من فنون القول، لكل منـهما وظيفتـه وغايتـه          طبيعتهما، كفنني 

اليت من أجلها عيب الشعر، وفُضل عليه النثر، ميكن أن يتناوهلـا النثـر، وآنـذاك سـيعاب                  

  .النثر من أَجِلها
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وحنن بدورنا نستنكر آراء املتعصبني ألي من الـشعر والنثـر، فكـلّ منـهما لـه                 
لّ منهما يفْضل اآلخر يف جماله، وهـذا املوقـف أقـرب مـا يكـون إىل                 وظيفته وغايته، وك  

  .روح األدب، باعتباره فناً يعبر ِشعراً ونثراً عن جماالت احلياة املختلفة
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  احلواشي والتعليقات

حـسن الـسندويب، منـشورات دار املعـارف         : التوحيدي، أبو حيان، املقابسات، حقّقـه      )١(

  .١٣٦، ص١تونس، ط/ ، سوسة١٩٩١لنشر، للطباعة وا

التوحيدي، أبو حيان، اهلوامل والشوامل، نشره أمحد أمني والـسيد أمحـد صـقر مطبعـة                 )٢(

 .٣٠٩، ٣٠٨،  القاهرة، ص١٩٥١جلنة التأليف والترمجة والنشر، ،

أمحـد أمـني، وأمحـد الـزين،        : التوحيدي، أبو حيان، اإلمتاع واملؤانسة، صححه وضبطه       )٣(

 .١٣٠ص/٢كتبة احلياة ، بريوت، جمنشورات دار م

 .١٤٦ -١٣١ص/٢التوحيدي، أبو حيان، اإلمتاع واملؤانسة، ج )٤(

هـالل نـاجي، دار الرشـيد للنـشر ،          : احلامتي  ، حممد بن احلسن، حلية احملاضرة، حقّقه         )٥(

 .٢٧ -٢١ص/١، بغداد ، ج١٨٧٨

 وعبـد   أمحـد أمـني   : املرزوقي ، أبو علي أمحد بن حممد ، شرح ديوان احلماسـة، حقّقـه              )٦(

 .١٨ -١٦ص/١، ج١، بريوت، ط١٩٩١السالم هارون ، دار اجليل ، 

حممـد  : ابن رشيق ، أبو علي احلسن بن رشيق ، العمدة يف حماسن الـشعر وآدابـه، حقّقـه      )٧(

 .٢٦ -١٩ص/١، ج٥، بريوت،  ط١٩٨١حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، 

 .٥٢ -٢٧ص/١ابن رشيق ، العمدة ، ج )٨(

. د: علي بن بسام ، الـذخرية يف حماسـن أهـل اجلزيـرة، حققـه              الشنتريين ، أبو احلسن      )٩(

ابـن  : وانظـر أيـضاً   . ٢٤٨ص/ ١م/١، بـريوت، ق   ١٩٧٨إحسان عباس، دار الثقافة،     

، ١٩٥١شهيد، رسالة التوابع والزوابـع، حتقيـق بطـرس البـستاين، مكتبـة صـادر،                

 .٩١بريوت، ص
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إحـسان  .د: ي، حقّقـه  ابن حزم ، أبو حممد علي بن أمحد ، رسائل ابـن حـزم األندلـس                )١٠(

 .٦٧ص/٤، ج١، ط١٩٨٣عباس، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 .٦٨ص/ ٤رسائل ابن حزم، ج )١١(

 .٦٨ص/ ٤رسائل ابن حزم، ج )١٢(

  .٦٧ص/٤رسائل ابن حزم، ج )١٣(

، تـاريخ النقـد األديب يف األنـدلس، مؤسـسة الرسـالة،              )الدكتور(حممد رضوان الداية     )١٤(

 .٣١٤، ص٢، بريوت، ط١٩٨١

بـدر أمحـد    : رقسطي ، أبو الطاهر حممد بن يوسـف ، املقامـات اللزوميـة، حتقيـق                الس )١٥(

 .٥٦٥ -٥٤٧، القاهرة ، ص١٩٨٢ضيف، 

 .٥٤٧السرقسطي ، املقامات اللزومية، ص )١٦(

 .٥٤٨السرقسطي ، املقامات اللزومية، ص )١٧(

 .٥٤٩السرقسطي ، املقامات اللزومية، ص )١٨(

 .٥٥٣السرقسطي ، املقامات اللزومية، ص )١٩(

 .٥٥٧ املقامات اللزومية، صالسرقسطي ، )٢٠(

 .٥٥٨السرقسطي ، املقامات اللزومية، ص )٢١(

 .٥٥٨السرقسطي ، املقامات اللزومية، ص )٢٢(

ابن بسام الشنتريين ، أبو احلسن علي بن بـسام ، الـذخرية يف حماسـن أهـل اجلزيـرة ،                      )٢٣(

 .٣٢ص/١م/١ ، بريوت ، ق١٩٧٨إحسان عباس ، دار الثقافة ، : حقّقه 

، ابن بسام وكتـاب الـذخرية ، املؤسـسة الوطنيـة للكتـاب،              )الدكتور( علي بن حممد     )٢٤(

 .٣٢٢، اجلزائر، ، ص١٩٨٩
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 .٣٢ص/١م/١ابن بسام ، الذخرية ، ق )٢٥(

 .٦٢ص/ ١م/ ١ابن بسام ، الذخرية ، ق )٢٦(

 .٩٥ -٦٢ص/ ١م/١ابن بسام ، الذخرية ، ق )٢٧(

 .٥٤٢-٥٤١ص/ ٢م/٣ابن بسام ، الذخرية ، ق )٢٨(

 .١٨ص/١م/١ابن بسام ، الذخرية ، ق )٢٩(

، ١٩٧١، تـاريخ النقـد األديب عنـد العـرب، دار الثقافـة،              )الـدكتور ( اسإحسان عب  )٣٠(

 .١٨ص/ ١م/١، وعبارة ابن بسام يف الذخرية، ق٥٠٢، ص٤بريوت، ط

 .٤٧٧ص/ ١م/٢ابن بسام ، الذخرية ، ق )٣١(

 .٤٨٢ص /١م/٢ابن بسام ، الذخرية ، ق )٣٢(

والسميسر هو أبو القاسـم خلـف بـن فـرج           . ٨٨٢ص/٢م/١ابن بسام ، الذخرية ، ق      )٣٣(

 هـ٤٨٠أللبريي، تويف سنة ا

 .٤٣٢ص/ ١م/١ابن بسام ، الذخرية ، ق )٣٤(

: ، وانظـر أيـضاً    ٥٠٣، تاريخ النقـد األديب عنـد العـرب، ص         )الدكتور( إحسان عباس  )٣٥(

ــسي  ــاريخ األدب األندل ــرابطني(ت ــف وامل ــصر الطوائ ــة ، ) ع  ، ١٩٨٥، دار الثقاف

 .١٠٠، ص٧بريوت،  ط

  .٥٤٦ص/ ١م/١ابن بسام ، الذخرية ، ق )٣٦(

 .١٨ص/ ١م/١بسام ، الذخرية ، قابن  )٣٧(



 ٤٨١          شريف راغب العالونة  .  د- املفاضلة بني الشعر والنثر يف التراث النقدي األندلسي            

 .٥٤٢ص/ ٢م/٣ابن بسام ، الذخرية ، ق )٣٨(

: ابن سعيد األندلسي ، أبو احلسن علي بن موسـى ، املغـرب يف حلـى املغـرب، حقّقـه                    )٣٩(

 .٤١٨ص/١، القاهرة، ج١٩٦٤شوقي ضيف، دار املعارف مبصر ، 

إحـسان  .د: املقّري ، أمحد بن حممد ، نفح الطيب من غصن األنـدلس الرطيـب، حقّقـه                )٤٠(

 .٤٥٨ص/٣، بريوت، ج١٩٦٨عباس، دار صادر، 

حممـد  : الكالعي ، أبو القاسم حممد بن عبد الغفـور ، إحكـام صـنعة الكـالم، حققـه                  )٤١(

مثـرة األدب   " وكتـاب   . ٤٧، ص ٢، بـريوت، ط   ١٩٨٥رضوان الداية، عامل الكتـب،      

 ،  للمعـري " سـقط الزنـد     " ، عارض فيـه     " إحكام صنعة الكالم    " ذكره الكالعي يف    " 

 .وهو من الكتب اليت مل تصلنا 

  .٤٧-٤٤ص : الكالعي ، إحكام صنعة الكالم  )٤٢(

 .٤٦الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص  )٤٣(

 .٤٠، ٣٩الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٤٤(

 .٣٥، ص٣٤الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٤٥(

ابن خاقان ، أبو نصر الفتحنب حممد ، مطمح األنفـس ومـسرح التـأنس يف ملـح أهـل                     )٤٦(

، ١، بـريوت، ط   ١٩٨٣حممـد علـي شـوابكة، مؤسـسة الرسـالة،           : ألندلس، حقّقه ا

 .٢٢٠ص

 .٣٥الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٤٧(
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 .٣٥الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٤٨(

 .٣٦الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٤٩(

 .٣٤الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٥٠(

 .٤٦الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٥١(

عـزت العطـار، مكتبـة      : عبد اهللا حممد ، التكملة لكتاب الصلة، حتقيـق           ابن األبار ، أبو    )٥٢(

 .٤٦٨ص/٢، القاهرة، ج١٩٥٥اخلاجني ،

 .٢١ص/ ١ابن رشيق ، العمدة، ج )٥٣(

 .٤٤الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٥٤(

 .٤٦الكالعي ، إحكام صنعة الكالم، ص )٥٥(

 .٢٢١ص/١املقري ، نفح الطيب ، ج )٥٦(

ـ        )٥٧( د بـن عبـد امللـك ، املعيـار يف أوزان األشـعار،              ابن السراج الشنتريين ، أبو بكر حمم

 .١١، ص١، بريوت، ط١٩٦٨حممد رضوان الداية، دار األنوار، : حققه

حممـد احلبيـب بـن      : القرطاجين ، حازم بن حممد ، منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيـق            )٥٨(

 .٧١-٦٣، ص٣، بريوت، ط١٩٨٦اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي ، 

 .٧، نشرة دار محد وحميو، ص١٩٧٣رقصات واملطربات، ابن سعيد األندلسي، امل )٥٩(

 .٩ابن سعيد األندلسي، املرقصات واملطربات، ص )٦٠(

ابن األمحر، إمساعيل بن يوسف، نثري اجلمان يف شعر مـن نظمـين وإيـاه الزمـان، حتقيـق                    )٦١(
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 .٦٦-٣١، بريوت، ص١٩٧٦حممد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، 

 .٣١ابن األمحر، نثري اجلمان، ص )٦٢(

 .٦١ األمحر، نثري اجلمان، صابن )٦٣(

  .٥٢ -١٩، ص١ابن رشيق ، العمدة، ج )٦٤(
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  املصادر واملراجع

 ابن األبار ، أبو عبـد اهللا حممـد القـضاعي األندلـسي ، التكملـة لكتـاب                   -

  .   ، القاهرة ١٩٥٥عزت العطار، مكتبة اخلاجني  ، : الصلة ، حققه

  ) :الدكتور( إحسان عباس -

، دار الثقافــة ،  ) عــصر الطوائــف واملــرابطني(ب األندلــسي  تــاريخ األد-١

   .٧، بريوت ، ط١٩٨٥

   ٤ ، بريوت ، ط١٩٧١ار الثقافة ،  تاريخ النقد األديب عند العرب ، د-٢

 ابن األمحر الغرنـاطي األندلـسي ،إمساعيـل بـن يوسـف ، أعـالم املغـرب                  -

حممـد رضـوان    : ، حققـه    ) نثري اجلمان يف شعر من نظمـين وإيـاه الزمـان            ( واألندلس  

  .، بريوت١٩٧٦الداية ، مؤسسة الرسالة ، 

  : التوحيدي ، أبوحيان علي بن حممد -

أمحـد أمـني، وأمحـد الـزين ،         :  اإلمتاع واملؤانـسة ، صـححه وضـبطه          -١

  .منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 

ــه -٢ ــسات ، حقّق ــارف :  املقاب ــشورات دار املع ــسندويب ، من حــسن ال

  .١تونس، ط/ ، سوسة١٩٩١ة والنشر ، للطباع

 اهلوامل والشوامل ، نشره أمحد أمني والـسيد أمحـد صـقر، مطبعـة جلنـة                 -٣

  . ، القاهرة ١٩٥١التأليف والترمجة والنشر،

هـالل نـاجي ، دار      :  احلامتي ، حممد بن احلسن ، حليـة احملاضـرة ، حقّقـه               -

  .، بغداد ١٨٧٨الرشيد للنشر، 



 ٤٨٥          شريف راغب العالونة  .  د- املفاضلة بني الشعر والنثر يف التراث النقدي األندلسي            

ـ        ابن حزم األندلسي ،      - ن أمحـد ، رسـائل ابـن حـزم          أبـو حممـد علـي ب

إحسان عبـاس ، املؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، بـريوت ،               : ، حقّقه األندلسي

   .١، ط١٩٨٣

 ابن خاقان ، الفتح بن حممد ، مطمـح األنفـس ومـسرح التـأنس يف ملـح                   -

، ١،  ط  ١٩٨٣حممـد علـي شـوابكة ، مؤسـسة الرسـالة ،             : أهل األندلس ، حقّقـه      

  .بريوت 

 ابن رشيق ، أبو احلسن بـن رشـيق القـريواين ، العمـدة يف حماسـن الـشعر                    -

  .٥ ، ط١٩٨١حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار اجليل ، بريوت ، : وآدابه ، حقّقه

 ابن السراج الشنتريين ، أبو بكر حممـد بـن عبـد امللـك ، املعيـار يف أوزان                    -

  .١، بريوت ، ط١٩٦٨ر ، حممد رضوان الداية ، دار األنوا: األشعار، حقّقه

بـدر أمحـد    : السرقسطي ، حممد بن يوسف ، املقامـات اللزوميـة ، حقّقـه              

  .، القاهرة١٩٨٢ضيف ، 

  : ابن سعيد األندلسي ، أبو احلسن علي بن موسى -

 .١٩٧٣ املرقصات واملطربات ، نشرة دار محد وحميو، -١

رف مبـصر ،    شـوقي ضـيف ، دار املعـا       :  املغرب يف حلى املغرب ، حقّقه        -٢

  . ، القاهرة١٩٦٤

 الشنتريين ، أبو احلسن علي بن بسام ، الـذخرية يف حماسـن أهـل اجلزيـرة ،                   -

  .، بريوت١٩٧٨إحسان عباس، دار الثقافة ، : حقّقه 

 ابن شهيد األندلسي ، أبـو عـامر أمحـد بـن أيب مـروان ، رسـالة التوابـع                  -

  .، بريوت ١٩٥١بطرس البستاين ، مكتبة صادر، : والزوابع ، حقّقه 
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، ابن بـسام وكتـاب الـذخرية ، املؤسـسة الوطنيـة             )الدكتور( علي بن حممد     -

  . ، اجلزائر١٩٨٩للكتاب ، 

 القرطاجين ، أبو احلسن حازم بن حممد ، منـهاج البلغـاء وسـراج األدبـاء ،                  -
 .٣ ، بريوت ، ط١٩٨٦حممد احلبيب ابن اخلوجة ، دار الغرب اإلسالمي ، : حقّقه 

حممـد  : ي ، حممد بن عبد الغفور ، إحكـام صـنعة الكـالم ، حقّقـه                  الكالع -
   .٢ ، بريوت ، ط١٩٨٥رضوان الداية ، عامل الكتب ، 

، تـاريخ النقـد األديب يف األنـدلس ، مؤسـسة            )الدكتور( حممد رضوان الداية     -
   .٢ ، بريوت ، ط١٩٨١الرسالة ، 

أمحـد  : سـة ، حقّقـه   املرزوقي ، أبو علي أمحد بن حممد ، شـرح ديـوان احلما           -
  .١، بريوت ، ط١٩٩١أمني وعبد السالم هارون ، دار اجليل ، 

ـ          - ب مـن غـصن األنـدلس الرطيـب ،           املقّري ، أمحد بن حممد ، نفـح الطي
 . ، بريوت١٩٦٨إحسان عباس ، دار صادر ، : حقّقه
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